Szanowne Koleżanki i Koledzy słuchacze
Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta
St. Wojciechowskiego
Zgodnie z § 15 statutu naszego Stowarzyszenia zwołane zostało Walne
Zebrania sprawozdawczo – wyborcze członków na dzień 02.06.2016.
W tym roku mija kadencja wybranych w 2013 na 3 letnią władz naszego
Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Przez całą kadencję Zarząd pracował w 7 osobowym składzie:
–
Lucyna Wasilewska – prezes TUTW
–
Mirosław Materski – wiceprezes
–
Barbara Banaszek - członek
–
Andrzej Blus
- sekretarz
–
Barbara Czapska - członek
–
Irena Nadolska
- członek
–
Wacław Górski
- członek
Komisja Rewizyjna w 3 osobowym składzie - Józef Drozd, Maria Kasperska, Marta
Pisarek.
Corocznie w trakcie kadencji składaliśmy sprawozdanie finansowe i programowe
uzyskując absolutorium.
Po raz pierwszy w działalności Uniwersytetu Zarząd pracował w nie zmienionym
7 osobowym składzie co się nie zdarzyło w dotychczasowej pracy TUTW a jest to
już 13 rok pracy.
Nasza działalność finansowa i merytoryczna oparta była na wpłatach słuchaczy oraz
uzyskanej przez Zarząd, trzyletniej dotacji z Urzędu m. st. Warszawy, która kończy
się 30 czerwca 2016.
Z dotacji finansowano w 100% wykłady, dofinansowano lektoraty, zespoły
zainteresowań, zajęcia rekreacyjne.
Transze dotacji przyznawane na okresy semestralne po prawidłowym rozliczeniu
otrzymywaliśmy następne. W trakcie kadencji rozliczyliśmy prawidłowo 5 transz
dotacji, zgodnie z kosztorysem i programem.
Dotacja pozwoliła nam na prowadzenie szerokiej oferty programowej dla nowych
słuchaczy. W trakcie kadencji przyjęliśmy 150 nowych członków, wykreśliliśmy
z powodu niepłacenia składek 50 słuchaczy.
Obecnie mamy 410 słuchaczy, od początku działalności TUTW zapisano 611 osób
na liście.
Zajęcia dla naszych słuchaczy prowadzono od października do grudnia i od stycznia
do połowy czerwca.
Zajęcia prowadzone były w różnych formach:

wykłady co tydzień w Ośrodku Kultury ARSUS

lektoraty dla 4 grup

kursy komputerowe

zajęcia rekreacyjno-sportowe

warsztaty psychologiczne
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seminaria wyjazdowe

imprezy kulturalne

zespoły zainteresowań
Wykłady prowadzone raz w tygodniu w sali kinowej Ośrodka Kultury ARSUS,
tematyka i dobór wykładów zatwierdzonych przez Radę Programową.
Lektoraty prowadzone dla 4 grup na poziomie podstawowym, średnio
zaawansowanym i rozszerzonym. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.
Zajęcia komputerowe prowadzone były przez Bibliotekę Publiczną w
grupach,podstawowym i rozszerzonym po 10 zajęć dla każdej grupy:
Zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone co tydzień szerokim zakresie nordicwalking, zajęcia na basenie Skalar, taniec zumba, gimnastyka usprawniająca 2 razy
w tygodniu dla 3 grup finansowana przez Urząd Dzielnicy.

Warsztaty psychologiczne prowadzone raz w tygodniu dla 20 osób.

Seminaria -prowadzone na terenie Warszawy tzw. spacerki gdzie słuchacze
poznają zabytki Warszawy oraz w tej kadencji zajęcia w Zamku Królewskim
połączone ze zwiedzaniem.

Organizowano wycieczki wyjazdowe jednodniowe do Kazimierza,
Kalisza,Opatowa, Kamieńczyka, Uniejowa,Warszawa Nocą - skorzystało 200
słuchaczy. Kilkudniowe do Zielonej Góry i Berlina, Gdańska i Szwecji, Zamościa i
Chełma oraz w Bieszczady. Łącznie z wycieczek skorzystało 500 słuchaczy.
Wycieczki organizowały Barbara Prusakiewicz i Alicja Pilecka .
W ramach imprez kulturalnych organizowano wyjścia do teatrów.
Rozprowadzaniem biletów zajmowały się Alina Florczak i Elżbieta Grabarczyk
łącznie rozprowadzono 850 biletów.
Corocznie dla naszych słuchaczy organizowaliśmy spotkania integracyjne

Dzień Kobiet

Spotkanie Wielkanocne i Wigilijne

Dzień Matki

Rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego

Wieczory literacko-muzyczne

wieczorki Andrzejkowe, karnawałowe. Spotkania nasze zaszczycali obecnością
władze dzielnicy Ursus oraz członkowie Rady Programowej. Łącznie odbyło się 13
spotkań w roku.

Zespoły zainteresowań

Zespół literacki Wena

malarski

wokalny chór Viva Musica

dyskusyjny

brydżowy
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Zespół literacki prowadzony przez klub literacki Metafora przy Ośr.Kultury
ARSUS
–
corocznie nasi poeci prezentują swoje utwory w tomikach poezji wydawanych
przez Klub Literacki. Prezentują też swoje utwory w biuletynach UTW.

Zespół malarski - swoje prace artystyczne koleżanki prezentują w Domu Kultury oraz
biuletynach.
Wielką naszą chlubą jest nasz chór Viva Musica, który liczy 20 osób. Chór odnosił
sukcesy dwukrotnie w konkursie Kocham Cię Ojczyzno: I miejsce w 2015 roku i
wyróżnienie w 2016r. Nasi soliści Zuzanna Skalska,Ela Chojecka,Tadeusz Drągowski
indywidualne zdobywali puchary i nagrody.
Zespół dyskusyjny liczy 7 osób, prowadził Jerzy Dubiński.
Nasi słuchacze aktywnie uczestniczyli w spotkaniach organizowanych na terenie
dzielnicy i na terenie Warszawy.
W roku 2015 uczestniczyliśmy :
- w Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w m-cu marcu uczestniczyło 10 osób
- 40lecie UTW im. Haliny Szwarc
- w spotkaniach UTW w Sejmie
- w posiedzeniach Parlamentu Seniorów
- w stałych posiedzeniach Komisji Senioralnej
W mijającej kadencji wprowadziliśmy z naszej inicjatywy: wprowadziliśmy
seminaria ze zwiedzaniem w Zamku Królewskim, wykłady dodatkowe na tematy
prawne, przepisy bankowe i hipoteki, nowe zajęcia rekreacyjne, zumba, zajęcia
taneczne, tablice informacyjne i ogłoszeniowe o naszej pracy i osiągnięciach,
uhonorowania słuchaczy – jubilatów dyplomami i albumami. W dalszej pracy
będziemy czynić starania o rozszerzenie oferty programowej o zajęcia w muzeach
oraz o żywieniu i zdrowiu.
Posiedzenia zarządu przez całą kadencję odbywały się co tydzień, na których na
bieżąco podejmowano działania dotyczące pracy naszego Uniwersytetu.
Informacje o programie i pracy zamieszczano na stronie internetowej biblioteki, a
także na tablicach ogłoszeń.
Słuchacze na bieżąco otrzymywali program wykładów i zajęć dodatkowych a
informacje o naszej pracy zamieszczaliśmy w naszym biuletynie, który otrzymują
wszyscy 2 razy w roku.
Za tą trzyletnią pracę chciałabym podziękować koleżankom i kolegom z Zarządu,
Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim którzy nam pomagali, Ali Pileckiej, Alinie
Florczak, Elżbiecie Chojeckiej, Eli Grabarczyk, Janowi Zbrzeźniakowi. Tych osób
było więcej ale nie sposób wszystkich wymienić. Składam podziękowanie za pomoc
Radzie Programowej na ręce Przewodniczącego Janusza Komendera.
Serdecznie dziękuję naszym władzom dzielnicy, dyr. Piotrowi Jankowskiemu, dyr.
Bogusławowi Łopuszyńskiemu za każdą codzienną pomoc.
A wszystkim słuchaczom za miłą i życzliwą atmosferę.
Twórzmy dalej wielką seniorską rodzinę.
Dziękuję za uwagę

